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Termos e Condições para a #TellYourStory 
 

Angola 

 
1. Estes são os termos e condições aplicáveis à promoção #TellYourStory (“Promoção”) realizada pela 

MultiChoice Angola, Limitada., uma afiliada da MultiChoice Africa Holdings B.V., e pelos seus directores, 

executivos, trabalhadores, agentes e representantes ("MultiChoice"). Ao participar da Promoção, você 

concorda que este documento, lido juntamente com os  Termos e Condições Standard (“Termos e 
Condições”) , aplicam-se à sua participação na Promoção. 

2. Em caso de conflito de termos entre estes termos e condições e qualquer outro material de comunicação 

ou marketing, este documento terá precedência. 

3. Esta Promoção está aberta: 

3.1. de 16 de Junho de 2021 a 30 de Julho de 2021; e 

3.2. para residentes em Angola com 18 anos ou mais. 

4. Você não precisa ser um cliente DStv ativo para participar desta Promoção. 

5. Você pode participar desta Promoção enviando uma selfie ou foto sua e de amigos promovendo a DStv / 

demonstrando conteúdo da DStv no aplicativo MyDStv. Você pode fazer mais de 1 envio, mas não deve 

exceder 3 no total. 

6. As inscrições devem ser feitas online no aplicativo MyDStv. Nenhuma inscrição postal, e-mail ou telefone 

será considerada. 

7. Ao enviar a sua inscrição, você concorda e confirma que: 

7.1. você está qualificado para participar desta Promoção; 

7.2. você tem contas online válidas e que os detalhes do seu perfil estão correctos; 

7.3. todos os direitos autorais do conteúdo pertencem a você e não são copiados e / ou derivados de uma 

fonte existente; 

7.4. a sua inscrição não divulga nenhuma informação pessoal sua ou de qualquer outra pessoa; e 

7.5. a sua entrada não é falsa,  errônea, obscena, ofensiva, discriminatória ou difamatória. 

8. Ao participar da Promoção, você terá a chance de conhecer uma celebridade da indústria do desporto ou 

do entretenimento. 

9. Um vencedor será selecionado por sorteio independente em Agosto de 2021. 

10. O vencedor será notificado por e-mail ou telefone. 

11. Os detalhes de contato fornecidos serão usados para esta Promoção e não para quaisquer outros fins de 

marketing. 

12. Ao enviar seu conteúdo, você nos concede permissão para reproduzi-lo de qualquer maneira ou forma, 

usar, retransmitir, exibir, transmitir, comunicar ou disponibilizar ao público, distribuir ou fazer uma 

adaptação de (incluindo, sem limitação, pela edição, corte, reorganizando ou dublando) e de outra forma 

explorar (incluindo, sem limitação, incluindo em anúncios, promoções e publicidade em quaisquer 

formatos, meios e meios, agora conhecidos ou futuramente inventados, em todo o mundo perpetuamente, 
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e reconhecer que nenhuma compensação diferente da indicada neste documento serão pagos pela 

MultiChoice pela inclusão do conteúdo ou quaisquer materiais derivados. 

13. É sua responsabilidade garantir que o uso de plataformas de terceiros esteja de acordo com as suas 

políticas e regras. A MultiChoice não é responsável por quaisquer problemas encontrados com sites de 

terceiros nem por quaisquer custos que você possa incorrer para participar desta Promoção. 

14. Esta Promoção não é transmissível e quaisquer prêmios e / ou prêmios não podem ser adiados, alterados 

ou trocados por dinheiro ou qualquer outro item. 

15. A MultiChoice reserva-se ao direito de emendar, variar, adiar, suspender, retirar temporariamente ou 

cancelar a Promoção a qualquer momento para qualquer ou todos os países participantes, sem qualquer 

responsabilidade. Em qualquer um desses eventos, o aviso será dado por meio de anúncios na mídia ou 

de qualquer outra forma que a MultiChoice possa, a seu critério, e tal aviso entrará em vigor imediatamente 

ou na data referida em tal notificação. 

16. A MultiChoice não faz quaisquer representações ou dá qualquer garantia, expressa ou implicitamente, 

quanto ao prêmio e, em particular, mas sem limitação, não faz representações e não dá nenhuma garantia 

de que o prêmio, ou qualquer aspecto dele, atenderá ao seu, ou, se aplicável, seus requisitos, 

preferências, padrões ou expectativas. 

17. As leis de Angola regerão a Promoção. 

18. A regra de construção de que os Termos e Condições serão interpretados contra o responsável pela 

redação ou preparação deste documento e os Termos e Condições não se aplicam. 

19. A MultiChoice pode ceder, atribuir ou novar qualquer ou todos os seus direitos e / ou todas as suas 

obrigações estabelecidas nos Termos e Condições a qualquer pessoa ou entidade, sem aviso prévio. 

20. A MultiChoice reserva-se o direito de suspender ou interromper sua participação na Promoção se você 

estiver envolvido em fraude ou manipulação do processo. 

21. A falha da MultiChoice em fazer valer qualquer um dos direitos ou cláusulas da Promoção ou dos Termos 

e Condições não será considerada uma renúncia de tal direito ou cláusula. 

 

 


